
AGENDA SZKOLENIA
9.30 - 10.00  Rejestracja uczestników
10.00 - 11.30 WYKŁAD
11.30 - 11.40 Przerwa 
11.40 - 13.00 WYKŁAD
13.00 - 13.30 Przerwa  
13.30 - 15.00 WYKŁAD
15.30 - Q&A oraz zakończenie szkolenia 

PROGRAM

SZKOLENIE ONLINE
WYROBY MEDYCZNE DO DIAGNOSTYKI IN VITRO – JAK

WDRAŻAĆ I STOSOWAĆ AKTUALNE REGULACJE
26 lutego 2023

Granica między wyrobem medycznym a wyrobem medycznym do diagnostyki in vitro
Szczególne podkategorie wyrobów 
Jak prawidłowo przypisać klasę wyrobu?
Przepisy przejściowe

Zakres regulacji ustawy krajowej – reklama, kontrola i kary administracyjne
Szczególne ograniczenia związane z wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro

Jak odróżnić producenta, upoważnionego przedstawiciela, importera oraz
dystrybutora? 
Obowiązki podmiotów gospodarczych w obrocie wyrobami medycznymi. 
Obowiązki rejestrowe i notyfikacyjne
„zgłoszenia” i „powiadomienia” 
Obowiązki na gruncie „nowych” przepisów i sposób ich realizacji: krajowe rejestry
oraz baza EUDAMED 

1. Aktualne przepisy dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
Rozporządzenie 2017/746

Ustawa o wyrobach medycznych

Jakie znaczenie mają wytyczne i specyfikacje? 
2. Podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw 

3. Bezpieczeństwo i oznakowanie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
Dokumentacja wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro
Prawidłowe oznakowanie wyrobu: etykieta i instrukcja oraz system kodów UDI 
4. Wyjątkowe procedury 
Kto i kiedy może przejąć obowiązki producenta?
Kiedy ustawodawca przewidział odstępstwa od wymogów?
5. Q&A



kontakt do organizatora
Ewelina Potocka 
 Project Manager
 tel.22 252 10 86

 kom:660 815 478 

PRELEGENCI

Marek Paluch, Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
specjalizuje się w bieżącym doradztwie prawnym z zakresu prawa farmaceutycznego, prawa
wyrobów medycznych, prawa konstytucyjnego, a także postępowań administracyjnych 
i sądowoadministracyjnych.
Doradza w kwestiach dotyczących wprowadzania wyrobów medycznych na rynek, ich
klasyfikacji oraz marketingu, a także w zagadnieniach związanych z rejestracją i
wprowadzaniem do obrotu produktów leczniczych. Opracowuje również  stanowiska i
uwagi do projektów aktów prawnych, a także sporządza opinie prawne oceniające zgodność
przepisów prawa z Konstytucją RP. Doświadczenie Marka obejmuje także budowę
kompleksowych systemów compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji w
organizacjach.

Olga Chodorowska, Associate, Life Sciences Practice 
W bieżącej praktyce doradza przede wszystkim firmom z uczestniczącym w obrocie wyrobami
medycznymi i produktami leczniczym, także produktami leczniczymi weterynaryjnymi, jak i
takimi, których kwalifikacja produktu przez nowatorskie technologie jest wątpliwą. Wspiera
przedsiębiorców w procesie wprowadzania do obrotu wyrobów medycznych i produktów
leczniczych, w toku postępowań administracyjnych prowadzonych przez właściwe organy
regulacyjne oraz postępowań sadowoadministracyjnych. Ponadto prowadzi bieżące doradztwo
m.in. oceniając zastosowane materiały marketingowe pod kątem zgodności z regulacjami
oraz sporządzając i weryfikując umowy stosowane w obrocie.
Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych, krakowskich
kancelariach prawnych, gdzie zdobyła doświadczenie z szeroko pojętego prawa cywilnego i
gospodarczego a także w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. Absolwentka prawa na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie oraz Szkoły Prawa Francuskiego organizowanej przy współpracy
Uniwersytetu w Orleanie.

KOSZT UDZIAŁU
Online – 1300 zł netto/os platforma Clickmeeting ( działa przez przeglądarkę internetową,
brak  konieczności instalacji dodatkowych aplikacji)

 


